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Høringsinnspill fra Norges Birøkterlag 

Bakgrunn 
Norges Birøkterlag viser til utlysning, og oversender med dette høringsinnspill til utkast til 
«FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM PLANTER OG TILTAK MOT PLANTESKADEGJØRERE». 

Drøfting 
Norges Birøkterlag henviser til FOR-2020-01-08-51, «Forskrift om kontrollområder for å 
forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)» (Pærebrannforskriften.) 
I § 6 i forskriften settes det forbud mot å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av 
områdene som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen i perioden fra 1. mai til 10. 
oktober med mindre biene holdes innesperret i 48 timer.  
 
I høringsutkastet åpnes det for å kunne søke om tillatelse til innførsel av bifolk, vurdert på 
bakgrunn av plantehelsemessige hensyn, og risiko for innførsel av smitte av pærebrann til 
Norge.  
Pærebrannforskriften setter meget strenge regler for kontrollsoner, og medfører at man har god 
kontroll over utbredelsen av denne sykdommen i Norge. Vandrebirøkt over landegrensen utgjør 
en reell trussel mot dagens status, og vil kunne medføre at man mister kontrollen på 
utbredelsen.  
Norges birøkterlag er bekymret for at det mangler tilstrekkelig oversikt og kontroll, samt 
soneinndelinger og bekjempelsesstrategier, i de landene det er aktuelt å bedrive vandrebirøkt 
fra.  
Det å måtte hensynta smitterisiko for Erwinia amylovora ved vandrebirøkt er ikke en kjent 
problemstilling internasjonalt, og det er ikke enkelt å finne detaljert informasjon om utbredelse i 
de aktuelle nabolandene.  
Dette vil medføre at man risikerer import av smitte, i blant annet grensenære områder hvor det 
pr. i dag ikke er påvist pærebrann. En konsekvens av dette vil være at det blir vanskeligere for 
norske birøktere å drive vandrebirøkt, og det utgjør et paradoks dersom det skal være enklere 
for utenlandske birøktere å få tilgang til norske ressurser.  
 
Transporten av bifolkene fra utlandet vil også kunne utgjøre også en risiko, selv om biene 
kommer fra et område som vurderes fritt for pærebrann. En lang transitt vil kunne medføre at 
biene «luftes» i områder hvor pærebrann kan forekomme, noe som utgjør en risiko. Vi mener 
derfor at et representativt utvalg av bifolkene må testes for smitte av pærebrann før 
grensekryssing godkjennes. Vi henviser til artikkel som viser mulighet for rask påvisning av 
agens.  
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Konklusjon 
Vandrebirøkt over landegrensen vil kunne medføre økt risiko for spredning av pærebrann til 
deler av Norge der det pr i dag ikke er påvist forekomst. Dette vil medføre økt press på norske 
birøktere, og vanskeliggjøre vandrebirøkt nasjonalt.   
 
Norges Birøkterlag ber om at § 6 i Pærebrannforskriften legges til grunn for hvilke kriterier som 
skal gjelde for godkjenning av grensepassering med bifolk. For å sikre at regelverket etterleves 
ber vi om at biene holdes innesperret i 48 timer, og at dette gjennomføres i forbindelse med 
grensepasseringen.  
 
Alternativt må et representativt utvalg av bifolkene prøvetas og analyseres for forekomst av 
Erwinia amylovora, og negativt prøvesvar må foreligge før grensepassering.  
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